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VILKAVIŠKIO VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „EGLUTĖ“  

VIRĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 

 

I SKYRIUS 

PAREIGYBĖ 

 

1. Virėjas yra kvalifikuotas darbuotojas. 

2. Pareigybės lygis – C, būtinas ne žemesnis kaip vidurinis išsilavinimas ir (ar) įgyta 

profesinė kvalifikacija. 

3. Pareigybės paskirtis – racionaliai, kokybiškai bei estetiškai gaminti patiekalus 

Vilkaviškio vaikų lopšelyje-darželyje „Eglutė“ (toliau – darželis) vadovaujantis rizikos veiksnių 

analizės ir svarbių valdymo taškų (toliau – RVASVT) taisyklėmis, technologijos aprašymais, 

maisto higienos bei kitomis maisto saugą reglamentuojančiomis taisyklėmis maisto gaminimui. 

4. Pareigybės pavaldumas – virėjas pavaldus ir atskaitingas sveikatos ir maitinimo 

priežiūros specialistui.Ppriima į darbą ir atleidžia iš jo darželio direktorius. 

 

II SKYRIUS 

SPECIALŪS REIKALAVIMAI VIRĖJUI 

 

5. Virėjas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus: 

5.1. turi būti ne jaunesnis, kaip 18 metų asmuo, nustatyta tvarka pasitikrinęs sveikatą ir 

išklausęs higienos įgūdžių mokymo kursus, išklausęs įvadinį, priešgaisrinį ir darbo vietoje 

instruktavimus, susipažinęs su geros higienos praktikos taisyklėmis viešojo maitinimo įmonėms. 

5.2. privalo žinoti, mokėti ir išmanyti: 

5.2.1. kvalifikacinius reikalavimus; 

5.2.2. norminius ir teisinius gamybos technologijos aktus; 

5.2.3. gaminių konstrukciją ir produktų sudėtį; 

5.2.4. pagrindinius technologijos įrengimus ir jų darbo principus; 

5.2.5. žaliavų, medžiagų, paruoštos produkcijos technologinius reikalavimus; 

5.2.6. technologinius procesus ir gamybos režimus. 

 

III SKYRIUS  

VIRĖJO FUNKCIJOS 

 

6. Virėjas vykdo šias funkcijas: 

6.1. laiku pagamina ir išdalina geros kokybės maistą: 

6.1.1. sumuštinius pusryčiams ir vakarienei; 

6.1.2. garnyrą; 

6.1.3. šaltą daržovių garnyrą. 

6.2. gamina maistą pagal pateiktą dienos valgiaraštį, paruoštas technologines korteles ir 

laikantis gamybos reikalavimų; 

6.3. nepatiki savo pareigų vykdymo kitam asmeniui, susirgus nedirba maisto tvarkymo 

vietose, nesant darbe dėl pateisinamų priežasčių, jo pareigas atlieka kitas darbuotojas, paskirtas 

darželio direktoriaus nustatyta darbuotojų pavadavimo tvarka; 

6.4. nuosekliai laikosi maisto tvarkymo procesų etapų, kad būtų išvengta žaliavų ir gatavos 

produkcijos susilietimo bei kryžminio užteršimo; 

6.5. išduoda pagamintą maistą nustatytu laiku ir reikiamos temperatūros, užtikrina maisto 

dienos tinkamą davinį ir kaloringumą; 



2 

6.6. laikosi asmens higienos, dėvi tinkamus, švarius darbo drabužius, galvos apdangalą ir 

avalynę; 

6.7. prieš pradedant dirbti kruopščiai plauna rankas, laikantis rankų plovimo instrukcijos; 

6.8. darbo įrankius naudoja griežtai pagal paskirtį. Elektrinius įrengimus – mėsmalę, 

virdulį, šaldymo kameras, plytą ir kt. naudoja tik susipažinus su šių prietaisų veikimo principais, 

žinant saugaus eksploatavimo taisyklių reikalavimus; 

6.9. visus įrenginius ir paviršius, kurie tiesiogiai lietėsi su maistu, pabaigus darbą švariai 

išvalo, dezinfekuoja dezinfekavimo medžiagomis naudojant pagal paskirtį gamintojo nurodytomis 

sąlygomis. Dezinfekavimo ir plovimo priemones laiko markiruotoje taroje, specialiai skirtoje 

vietoje; 

6.10. pagal sudarytą grafiką prižiūri virtuvės sanitarinį stovį; 

6.11. baigus darbą patikrina ar uždaryti langai, išjungti elektros įrengimai, ar užtikrintos 

priešgaisrinės apsaugos priemonės. Visus įrankius, darbo drabužius sudeda į jiems skirtą vietą, 

užrakina duris; 

6.12. darbo vietoje laikosi saugos, sveikatos, elektros saugos, priešgaisrinės apsaugos, 

sanitarijos ir higienos reikalavimų, pagal grafiką tikrinasi sveikatą; 

6.13. informuoja darželio direktorių, neatvykus į darbą dėl pateisinamos priežasties; 

6.14. informuoja darželio direktoriaus pavaduotoją ūkiui apie inventoriaus gedimą; 

6.15. dirba vadovaujantis RVASVT taisyklėmis, technologijos aprašymais, maisto higienos 

bei kitomis maisto saugą reglamentuojančiomis taisyklėmis maisto gaminimui, darželio nuostatais, 

darbo tvarkos taisyklėmis, darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijomis, šiuo pareigybės aprašymu. 

 

 

 

_____________________________________ 


